إنَّمَ ا الْمُ ْؤ ِم ُنو َن إ ِ ْخوَة فأصلحوا بَي َْن
َ
أ َ َخ َويْ ُكمْ وَاتَّ ُقوا اهلل َل َع َّل ُكمْ تُرْحَ مُ و َن

ال تَرْج ُعوا ب َْعدي ُك َّفارًا ي ْ
َض ِربُ
ِ
ب َْع ُ ُ
ض
ضكمْ ِرقابَ ب َْع ٍ

[ قرآن كرمي ]

ٌ
حديث شريف ]
[

ّ
مؤسسة العالّمة السيّد علي األمني للتعارف و احلوار  -إصدار :عدد شهر نيسان  -سنة  2015م
”لتعارفوا ” نشرة شهرية تصدر عن

نداء ّ
العلمة السيد علي األمين إلى القمة العربية :

أطفـئــوا الــنـار وعــودوا لـــلــحـــوار

األحد  29آذار  - 2015المصدر :وطنية
دعا العالمة السيد علي األمين إلى «وضع حد لما يجري اليوم في
اليمن العزيز بوقف �إراقة الدماء و�إخراج الخالف بين الأطراف
المت�صارع��ة م��ن الدائ��رة الع�س��كر ّية �إلى الإطار ال�سيا�س��ي
والع��ودة �إلى الحوار بعيدا ً عن قعقعة ال�س�لاح وقرع طبول
و�صب الزيت على النار ،فلي���س من م�صلحة العرب
الح��رب،
ِّ
والم�س��لمين وال من م�صلحة ال�شعب اليمني العزيز ا�ستمرار
النّ��زاع القائم هناك لأن ذلك �س��يزيد م��ن ت�أجيج ال�صراعات
ف��ي المنطقة و�إدخالها ف��ي �أتون �صراعات ال ت���ؤ ّدي �إالّ �إلى
المزي��د من �إ�ضعاف الأ ّمة عن مواجهة الأخطار المحدقة بها،
و�إبعادها عن بناء م�س��تقبلها وا�س��تعادة دورها الريادي في
المنطقة والعالم.

الفترة ب�أنكم حركة �سيا�سية لها مطالب في ال�سلطة والنظام ق��ال �أجدادنا العرب ( الدم ي�ست�س��قي ال��دم) ولن نجني منه
ومن حق كل حركة �سيا�س��ية ال�س��عي �إل��ى تحقيق مطالبها �سوى المزيد من ال�ضعف في ج�سم الأمة الم�ؤدي �إلى التفكيك
الم�شروعة بالو�سائل ال�سيا�سية التي يقرها النظام والقانون والإنق�سام.
ولي���س لها �أن تفر���ض مطالبها بق ّوة ال�س�لاح ،ف�إن الخروج
َ
الم�س��لّح �س��ي�ؤدي حتماً �إلى �إيقاظ الفتن النائمة ،وهي فتن َو�شَ َّب ْت في بِال ِد ا ْل ُع ْر ِب نا ٌر
َل َها �شَ َر ٌر َو�أخْ � َط��ا ٌر جِ َ�سا ُم
حالقة لل ّدين وحارقة للدنيا وذلك هو الخ�سران المبين.
اها في ا�شْ ِت َعالٍ
ا�ضطِ َرا ُم
فيا عجباً َن َر َ
َون َْ�ص ُم ُت ال ُي َح ِّر ُكنَا ْ
قوم يكو ُن وقودها ُج َثثٌ َو َها ُم)
�أ�ضاف� « :إن المطلوب من غيركم في الخارج �أ�شقّاء و�أ�صدقاء (�إذا لم ُيطْ ِف َها حكما ُء ٍ
الإمتن��اع عن التدخّ ل في �ش���ؤون ال�ش��عب اليمني الداخليةَ ،ف ُه ُّبوا َق ْب َل �أَ ْن َت�أْتِي َع َل ْي َها
َوحِ ي َن ِئ ٍذ َف َما ُي ْجدِي كَال ُم
والمطل��وب منك��م �أنت��م في الداخ��ل التّخلّي ع��ن المواجهة
والتع�ص��ب والإقتتال،
وخت��م� « :إننا ندعو �إل��ى نبذ التفرّق
ّ
الع�س��كرية فيم��ا بينك��م ،و�أن تبتعدوا عن التح��ركات التي
ت���ؤدي � ّإل��ى النزاعات الم�س��لّحة وتعطيل النظ��ام ّ و�إ�ضعاف ولنتذكّ��ر قول اهلل تعال��ى في محكم كتاب��ه (�إنما الم�ؤمنون
الدولة ،وعلى جميع تلك الحركات ال�سيا�س��ية ترك ال�س�لاح �إخوة ف�أ�صلحوا بين �أخويكم) وقوله تعالى ( �أُ ْد ُع �إلى �س��بيل
للدول��ة وحدها والرجوع �إل��ى العمل ّية ال�سيا�س�� ّية والحوار ربك بالحكمة والموعظة الح�سنة ) وقوله تعالى (واعت�صموا
والإلت��زام بال�س��لم الأهل��ي والعي���ش الأخ��وي فيم��ا بينكم بحب��ل اهلل جميعاً وال تفرّقوا) وقوله تعالى ( �إن الذين ف َّرقوا
والتم�س��ك بالثواب��ت الوطن ّي��ة وفي طليعتها وح��دة الوطن دينهم وكانوا �ش��يعاً ل�س��ت منهم في �ش��يء) وقد قال ر�سول
ّ
وال�ش��عب ومرجع ّي��ة الدول��ة اليمنية الواحدة بم�ؤ�س�س��اتها اهلل علي��ه ال�صالة وال�س�لام ( ال ترجعوا بع��دي كفارا ً ي�ضرب
بع�ضكم رقاب بع�ض).
القانونية والد�ستورية.

وق��ال في ن��داء وجهه �إلى القمة العربية في �ش��رم ال�ش��يخ
الي��وم� :أ ّيها العرب� ،أيها الم�س��لمون� :إنك��م الإخوان في دين
اهلل تجمعك��م و�ش��ائج القربى ورواب��ط التاري��خ والم�صير،
�إننا ننا�شدكم العمل ال�س��ريع والعاجل على وقف العمل ّيات
الحرب ّي��ة ف��ي اليم��ن وبدء الح��وار الوطني ،ونذك��ر جماعة
حركة «�أن�صار اهلل» وغيرهم بما قلناه �س��نة  ٢٠٠٩وبعدها وتابع»:ويجب �أن نعلم جميعاً في الداخل والخارج �أن الدم و�آخ��ر دعوان��ا �أن الحمد هلل رب العالمين ،وال�س�لام عليكم
ح��ول الأحداث الدموية التي جرت في اليمن العزيز في تلك لن يح ّل الم�ش��كلة بل �س��يترك �آثاره ال�سيئة في النفو�س كما ورحمة اهلل وبركاته
المركز الإعالمي للأزهر ال�شريف يوجه ال�شكر للعالّمة ال�سيد علي الأمين والإره��اب تحت �ش��عارات
دينية .و�أ�ض��اف �أن الأزهر
العالمة الأمين :الأزهر مرجعية دينية كبرى
وكلمته قادرة على �سلب ال�شرعية عن المتطرفين باعتب��اره مرجعية دينية
كبرى في العالم الإ�سالمي
كتب  -منت�صر ال�شطبي
ف���إن لكلمت��ه الت�أثير في
يوجه المركز الإعالمي للأزهر ال�ش��ريف ال�شكر �إلى العالمة �إبطال تلك ال�ش��عارات الدينية التي يت�سلح بها المتطرفون
ال�س��يد علي الأمي��ن ،المرجع الدين��ي اللبناني ،وذلك على و�سلب ال�شرعية عنهم.
تقديره لدور الأزهر ال�ش��ريف في مكافحة التطرف والإرهاب
و�أكد العالمة ال�س��يد علي الأمين �أن هذه الم�ؤتمرات ت�ساهم
والذي جاء في ن�شرة «لتعارفوا» عن �شهر مار�س ،وال�صادرة
عن م�ؤ�س�سة العالمة ال�سيد علي الأمين للتعارف والحوار .في ن�ش��ر الوعي الديني لدى الم�س��لمين وتك�ش��ف �أ�ساليب
ا�ستغالل الدين في تلك الم�شاريع الهدامة .و�أعتبر �أن تنفيذ
حي��ث تحدث العالمة ال�س��يد علي الأمين ف��ي �أحد �أجزائها م��ا ي�صدر ع��ن مثل ه��ذه الم�ؤتمرات يحتاج �إلى م�س��اعدة
حول الأزهر ودوره في مكافحة الإرهاب ،و�أ�ش��ار �إلى م�ؤتمر الح��كام ووالة الأم��ر الذي��ن يمتلك��ون الو�س��ائل والأدوات
الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب والذي ُعقد في دي�س��مبر
لتحويلها �إلى واقع ملمو�س.
الما�ض��ي ،وق��ال �إن الم�ؤتم��ر يكت�س��ب �أهمي��ة ا�س��تثنائية
ف��ي الظ��روف الراهن��ة الت��ي علت فيه��ا �أ�ص��وات التطرف
الم�صدر :موقع الأزهر  -اليوم ال�سابع

ق��ال العالمة ال�س��يد علي الأمين في ت�صري��ح له حول �أحداث
اليم��ن � :إننا ن��رى �أن من حق الحركة الحوث ّية �أن تكون حركة
�سيا�س��ية لها مطالب في ال�س��لطة والنظام ومن حقها ال�سعي
الى تحقيق مطالبها بالو�سائل ال�سلم ّية ال�سيا�سية التي يقرها
النظام والقانون ،ولي���س لها �أن تفر�ض مطالبها بق ّوة ال�سالح،
ف�إن الخروج الم�س��لّح �س��ي�ؤدي حتماً �إلى ايقاظ الفتن النائمة
وهي حالقة لل ّدين وحارقة للدنيا وذلك هو الخ�سران المبين.
والمطل��وب من الحوثيين وغيرهم �أن يتخلوا عن المواجهة
الع�س��كر ّية فيما بينه��م ،و�أن يبتعدوا ع��ن التحرّكات التي
ت���ؤدي �إلى النزاع��ات وتعطيل النظام ،وعليه��م �أن يدخلوا
جميعه��م في العمل ّية ال�سيا�س�� ّية �ضمن الثوابت التي يجب
المحافظ��ة عليها ،وه��ي وحدة الوطن وال�ش��عب ومرجع ّية
وال�سلم الأهلي الذي ي�شكل القاعدة في
الدولة والم�ؤ�س�سات ّ
عمل ّية الإ�صالح والتطوير.
من الأر�شيف 2014/8/24

بيان مجلس حكماء المسلمين
حول األوضاع في اليمن الشقيق
� َّإن ج�س��د الأم��ة الإ�س�لامية ل��م َي ُع�� ْد
يتحم��ل مزي ًدا من االرتف��اع في درجة
حرارت��ه الت��ي تت�صاعد نتيج�� َة تزايد
حدة االحت��راب واالقتتال بين ُمك ِّونات
المجتمع��ات الم�س��لمة ،وق��د تا َب��ع
المجل���س ما جرى في اليمن ال�ش��قيق،
ال�س��نوات القليل��ة الما�ضية ،من
خالل َّ
ُوج��ع الأرواح،
�أم��و ٍر ُتدمِ ��ي القلوب وت ِ
عام��ة
وال ت ِ
ُر�ض��ي اهلل وال ر�س��وله وال َّ
الم�سلمين ،كما ال تُر�ضي ك َّل ذي �ضمي ٍر
وج��دان على م�س��توى العالم
ح��ي �أو
ٍ
ٍّ
كله.
وزاد م��ن َفداح��ة الم�أ�س��اة و َمرارته��ا
و َب�ش��اعتها �إ�صرا ُر ف�صي��ل على العبث
ب�سِ ��لم اليمن وا�س��تقرا ِره؛ �س��ع ًيا وراء
ال�س��لطة مم��ا دفع��ه �إل��ى رف���ض ك ِّل
ُّ
المب��ادرات والم�س��اعي ال�س��لم َّية،
وتعطي��ل جمي��ع الحل��ول ال�سيا�س�� َّية
المقت َرح��ة الت��ي كان م��ن ِ�ضمنه��ا
شيخ األزهر اإلمام أحمد الطيب رئيس مجلس الحكماء
المبادرة الخليج َّية.
تو�س��لة الإكرا َه و�إرغا َم الآخرين
لقد انقلبت هذه المجموع ُة على ما تبقَّى من مالمح الدولةُ ،م ِّ
اجتياح العا�صمة اليمن َّية
منها
ب ُق َّوة ال�سالح لفر�ض هيمنتِها على ُمق َّدرات البالد والعباد ،كان
ُ
�صنعاء ،واحتجاز رئي�س��ها ال�ش��رعي ،ومن َث َّم الزحف �إلى َب ِق َّية المناطق لن�شر الخراب والدمار
وزجها في حرب �أهل َّية قد ال تكو ُن لها نهاي ٌة.
خوف �أو َو َجلٍ من �سفكِ الدماء
دون ٍ
وتمزيق البالد ِّ
ِ
� َّإن منط��ق �إحكا ِم �س��يطر ِة فئةٍ م��ن المجتمع على بق َّي ِة الفئات بق�� َّو ِة الحديد والنار هو منطق
الظالمين ،الذين ال يرعون �إال م�صالحهم ال�ش��خ�ص َّية الت��ي ُيق ِّدمونها على م�صلحة الوطن ،و�إذ
ي�ؤكد مجل���س حكماء الم�س��لمين دع َمه المطلق ل ِّأي جهود من �ش�أنها و�ضع ح ٍّد للدماء النازفة
والخَ راب ال�ش��امل وال�ش��ر الم�س��تطير في � ِّأي بل ٍد عربي م�س��لم ،ف�إنَّه يرى �أهم َّية دعم وحماية
ال�سلم واال�ستقرار ،ويدعو جمي َع الأطياف المم ِّثلة لل�شعب اليمني
ال�شرعية باليمن؛ حِ فاظً ا على ِّ
االنج��رار خلف مخططات
من
ِّرها
ذ
ح
ي
و
الطائف��ي،
أو
�
المذهب��ي
�إل��ى االبتعاد ع��ن اال�صطفاف
ِ
ُ
�سيا�سية ال تُح َمد عقباها ،كما يدعو اليمنيين �إلى االحتكام �إلى العقل والن�أي ب�أنف�سهم عن كلِّ
ما ُي� ِّؤج ُج ال�صراع و ُي�شعل نار حرب �أهلية.
و ُيطالب مجل���س حكماء الم�س��لمين بالعمل علي و�أد ك ِّل النزعات الطائفية التي تُه ِّد ُد ا�ستقرا َر
حرب طائف َّيةٍ ُيراق فيها مزي ٌد من دماء الم�سلمين.
�شعب اليمن؛ حتى نُج ِّن َبه الدخو َل في ٍ
ووحد َة ِ
� َّإن مجل�س الحكماء يتج َّرد من ك ِّل العوامل الذات َّية عند �إ�صدار قراراته و�إبداء ر�أيه ،وال يرمي �أب ًدا
طرف على ح�ساب
�أن يكون طر ًفا في �صراع �سيا�سي �أو ديني �أو مذهبي ،وال يهدف �إلى ُم�ؤازرة ٍ
طرف �آخَ ر� ،أو نُ�صرة طائفةٍ �أو مذهب بعينه ،و�إنما ُي�ؤ ِّكد على �ضرورة �أن ُت�ؤ ِّدي الجهود المبذولة
ردع الفئات الم�س��تقوية بال�س�لاح على الدولة وكذلك الم�ست�ض َعفين؛
في مكافحة التطرف �إلى ِ
م َّما ُي�س��اهم في �إر�س��اء اال�س��تقرار والأم��ن والو�صول �إلى تواف��ق بين كا َّفة اليمنيي��ن ل ُيق ِّرروا
ب�أنف�س��هم كيف َّي��ة �إدارة �ش���ؤون بلدهم دون �إق�ص��اءٍ لأحدٍ ،ومن دون � ِّأي تدخُّ ��لٍ ي�أتي من خارج
الحدود.
و ُينا�ش��د �أع�ضاء المجل���س جميع الغيورين على م�صير وم�س��تقبل العرب والم�سلمين الوقوف
�صف��اً واح ًدا ،والعم��ل كت ًفا بكتف من �أجل نزع فتيل الأحقاد ،وتعطي��ل الفتن و�إخماد الحرائق
الم�شتعِ لة ،وتكاتُف الجهود لحماية ا�ستقالل و ُعروبة اليمن.
مجل�س حكماء الم�سلمين
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متعجباً �أمام هذا التح�ش��يد الطائفي على الرغم من �أن منطقتنا في تعد ّدها
يقف المرء
ّ
الطائف��ي وتن ّوعه��ا الدين��ي والقومي تع�� ّد فقيرة من حي��ث التعد ّد والتّن ّوع بالقيا���س
�إل��ى �أم��م كثيرة ودول عديدة ف��ي العالم ،ففي �أميركا وحدها يقال ب���أن فيها ما يقارب
�أربعماية جماعة دينية وطائفة ،وفي الهند يقال ب�أن فيها ما يتجاوز الألف من الطوائف
والقوميات تتعاي�ش معاً ،فما بالهم ال يت�صارعون ،وال يقتل بع�ضهم بع�ضاً ،وال يطلبون
التق�سيم والإنف�صال عن بع�ضهم في الع�صر الحديث ؟! .فما بالنا نحن الم�سلمين اليوم،
ونحن نزعم ب�أننا الورثة لخير �أ ّمة �أخرجت للنا�س !

العالّمة ال�سيد علي الأمين�/آب 2014

و�صيّة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
لأ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم في مواجهة
الإثرة في ال�سلطة والحقوق
روى عبد اهلل بن م�سعود وغيره عن ر�سول اهلل �صلّى اهلل عليه و�آله الأطهار
�أنه قال لأ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم:
(�س��تكون بعدي �أث��رة و�أمور تنكرونها! قالوا :يا ر�س��ول اهلل ،كيف ت�أمر من
�أدرك منّا ذلك؟
قالُ :ت�ؤَدون الح ّق الذي عليكم ،وت�س�ألون اهلل الح ّق الذي لكم).
وال��ذي يظه��ر من هذا الحديث وغيره – كما جاء ف��ي روايات �أخرى ،منها
(�إنك��م �س��ترون بع��دي �أثرة ،فا�صبروا حت��ى تلقوني عل��ى الحو�ض) – �أن
الر�س��ول علي��ه ال�صالة وال�س�لام كان يعلم باندالع �صراع��ات داخل ّية في
الأ ّمة ب�س��بب منطق الإ�س��تئثار في ال�س��لطة ومواردها ،وهو منطق موجود
ف��ي الطبع الب�ش��ري ،فقد ي��رى بع�ضهم �أنه الأحق من غي��ره والأولى ،وهو
لي���س كذلك ،ف ُيق�صي غيره عن مواقع ال�س��لطة ممن هو �أولى منه بها ،وقد
يقرب البعيد ،ويبعد القريب ،وقد يمنع الم�ستحق من حقّه ،وهذه من الأمور
الم�ستنكرة.
وهذا المنطق الإق�صائي ال �ش�� ّك ب�أنه ي�ؤدي �إلى والدة الخالف والنزاع بين
الأف��راد والجماع��ات في مختلف الميادين ،كما نراه ف��ي ال�صراعات داخل
ال��دول والأحزاب ومختلف الإدارات والم�ؤ�س�س��ات ،وهذا ما يعود بالأخطار
و�أفدح الأ�ضرار على المجتمع في الإ�س��تقرار والإ�س��تمرار ،وقد كانت و�ص ّية
ر�س��ول اهلل لأ ّمته في مواجهة هذا المنكر الكبير والذي ينذر ب�ش�� ٍّر م�ستطير
بالإ�صطبار والإبتعاد عن و�سائل انتـزاع الح ّق بالق ّوة لما فيه من المفا�سد
الكبي��رة الت��ي تطيح بالح��ق ال�ضائع وتعر�ض �س�لامة المجتم��ع والأمة
�إل��ى الخطر ،وق��د �أو�صى ب�أداء ما على الف��رد والجماعة من حقوق ترتبط
بالحفاظ على النظام العام.
وال تتناف��ى ه��ذه الو�ص ّي��ة مع ما د ّل عل��ى الأمر بالمع��روف والنهي عن
المنك��ر وم��ا د ّل عل��ى �أن «م��ن �أف�ض��ل الجهاد كلم��ة حق �أمام �س��لطان
النب��ي بال�صبر �إنّما هي الجتناب �إدخ��ال عن�صر الق ّوة
جائر»ف���إن و�ص ّية
ّ
عل��ى المطالب��ة بالحقوق ولي�س��ت لع��دم �إظهارها وال لع��دم الإعالن عن
الأخط��اء الم�س��تنكرة ،ف�إن الأم��ور المنكرة التي جاءت ف��ي الو�صية تبقى
مندرج��ة تح��ت �أدلة الأم��ر بالمعروف والنه��ي عن المنك��ر كقوله تعالى
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن
﴿ َو ْل َتكُ�� ْن مِ ْن ُك ْم ُ�أ َم�� ٌة َي ْد ُعو َن ِ�إلَى الْخَ ْي�� ِر َو َي�أْ ُمرُو َن بِا ْل َم ْع��رُ ِ
ا ْل ُم ْن َك ِر َو�أُو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفل ُِحو َن﴾.
وعلى هذا النهج النبوي �سار �أئمة �أهل البيت عليهم ال�سالم وغيرهم الكثير
م��ن ال�صحابة و�أئمة العلم والدين من ال�س��لف ال�صالح – ر�ضي اهلل عنهم
– ف��ي ع�ص��ور عدي��دة ،وقد ع ّبر الإمام علي عليه ال�س�لام ع��ن هذا النهج
بقوله لبني ها�شم وغيرهم عندما ظهرت بوادر ال�صراع على الخالفة (�ش ُّقوا
�أم��واج الفتن ب�س��فن النجاة ،وعرّج��وا عن طرق المناف��رة ،و�ضعوا تيجان
المفاخرة )..وبقوله (لأ�س ِّل َم َّن ما �سلمت �أمور الم�سلمين)..
وق��د ابتعدوا ع��ن ال�صراع على ال�س��لطة و�أعطوا البع��د الروحي والثقافي
للإ�س�لام وحافظوا على تعاليمه وت�ش��ريعاته ،وفي ال�صحيفة ال�س��جادية
للإمام زين العابدين ما ي�ؤكد على هذه الم�س��يرة والمدر�س��ة التي حفظت
وحدة اال ّمة من االنق�س��امات المذهب ّية الحادة وقلّلت من �آثارها ال�س��لب ّية
وا�س��تمرّ الأئم��ة على هذا النهج م��ن بعده يحملون ل��واء العلم والمعرفة
بعيدا ً عن �صراعات ال�س��لطة والتنازع عليه��ا ،فهل كان الأئمة يريدون من
دع��اء كميل ودعاء �أب��ي حمزة الثمال��ي وغيرهما من الأدعي��ة والمواقف
�صراعاً على وزارة هنا و�سلطة ونفوذ هناك؟!
لق��د ق ّدموا النم��اذج الرفيعة وال�صالح��ة للإقتداء بو�ص ّية ر�س��ول اهلل في
�أمرهم بالمعروف و�إنكارهم للمنكر ،وفي �أدائهم للحق الذي عليهم وطلبهم
لحقهم من اهلل �سبحانه وتعالى.
ولذلك ال ب ّد من �إظهار الكلمة الجامعة عند تعرّ�ض المجتمع لأفدح الأخطار
والأ�ض��رار ،ف�أي قيم��ة للكلمة في غير وقتها وعند انع��دام الحاجة �إليها؟!
وه��ل يك��ون الإ�صالح �إالّ عند ظهور الف�س��اد؟ .فقد ي�صم��ت البع�ض من �أهل
العلم والقلم ومن المثقّفين خوفاً على �أنف�سهم و�أرزاقهم مع �أ ّن الروايات قد
طم�أنت ه�ؤالء وقالت لهم (�إ ّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال يقرّبان
�أجالً وال يقطعان رزقاً) ،ولكنّها ال�س��كرة الّتي تغ�ش��ى على الأب�صار فتمنع
ال�سكرتان� :سكرة
من ر�ؤية الحقيقة كما جاء في الحديث النبوي( :غ�شيتكم ّ
وحب الجهل فعند ذلك ال ت�أم��رون بالمعروف وال تنهون عن
حب العي���ش
ّ
ّ
المنكر والقائمون بالكتاب وال�سنّة كال�سابقين من المهاجرين والأن�صار).
وعن الإمام علي (ع)�( :إ ّن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي
ال ي�س��تفيق من جهله بل الحجة عليه �أعظم والح�س��رة ل��ه �أَ ْل َز ُم وهو عند
اهلل �أَ ْل َو ُم).
من كتاب زبدة التفكير في رف�ض ال�سب والتكفير
للعالمة ال�سيد علي الأمين ال�صادر عن دار مدارك

الع ّ
المة السيد علي األمين في مناشدة إلى القيادتين
في إيران والمملكة العربية السعودية
الجمعة  -٣أبريل  - ٢٠١٥ -المصدر :وطنية-
ناشد العالمة السيد علي األمين كال ًّ من إيران
والمملكة العربية السعودية ،في بيان له حيث
قال « :بعد انتهاء المفاوضات حول الملف
النّووي بين إيران والدول الست ،فإننا نج ّدد
النداء والمناشدة للقيادة في إيران بأن تقوم
بدعوة الدول العربية المجاورة لها إلى حوار
سريع وعاجل يضع كلّ الهواجس والمخاوف
على طاولة البحث وخصوصا ً ما يجري من
أحداث خطيرة في اليمن وسوريا والعراق
وغيرها من األمور والقضايا التي كانت سببا ً
في تأزيم العالقات بين دول المنطقة.

واألمة
بدأت تعصف رياحها في المنطقة
ّ
كلّها ،والسعي الفوري إلى وقف الحروب
الداخلية التي تنذر بأفدح األخطار
والنزاعات
ّ
على العرب والمسلمين عمال ً بقول اهلل تعالى:
(إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم
واتّقوا اهلل لعلكم تفلحون).
أضاف« :إننا نتطلّع إلى عالقات بينكم وبين
اإلسالمية وال ّتعاون
األخوة
دولكم تسودها روح
ّ
ّ
والتآزر واإلحترام المتبادل.
وإ ّن لنا في حكمتكم وتدبركم لعواقب األمور
ما يبعث في نفوسنا األمل بأن تسير األمور
باإلتجاه الصحيح الذي ينهي إراقة الدماء
ويزيل العداء.
عودوا بنا إلى قول اهلل تعالى (واعتصموا
بحبل اهلل جميعا ً وال تفرّقوا واذكروا نعمة
اهلل عليكم إذ كنتم أعدا ًء فألّف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا).

نشك أ ّن منطقتنا
وتابع سماحته  :ونحن ال
ّ
العربية وإيران ال تخلوان من الحكماء الذين
ندعوهم ونناشدهم وعلى رأسهم خادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد
العزيز والمرشد األعلى للجمهورية االسالمية وطالب العال ّمة األمين وسائل االعالم في
في إيران السيد الخامنئي – نناشدهم جميعا ً المنطقة باالبتعاد عن استنهاض لغة
التعصب القومي والمذهبي
العمل على إنهاء هذه الحالة الخطيرة التي
ّ

الحركات اإلسالمية
وتحديات الوحدة على
مستوى الشعب والوطن
 ما رأيكم في ما يخص الساحة االسالمية ،هل هيتعيش أزمة أم مخاض التحوالت أم حالة مرضيّة؟ -
العالمة الســيد علي األمين  :ال شــك بأن المسؤولية
تقــع على عاتق الحركات االســامية التــي حملت لواء
الدعوة الى االســام وأقرّت نفسها بأنها في طليعة هذه
األزمــة ،وأعتقد أنها لم تســتحضر ذلــك الماضي الذي
انطلقت منــه الدعوة ،وتلــك التحديات التــي واجهها
الرســول صلــى اهلل عليه وســلم التي كانــت موجودة
فــي الجزيــرة العربية ،وكانــت أعظم التحديــات التي
يواجههــا النبي هي تحديــات الفرقة واالنقســام التي
كانــت موجودة فــي الجزيرة العربية ،حيــث كان الناس
يعيشــون قبائل وعشــائر وصراعات طويلة• النبي (ص)
تمكّ ــن في تلك المرحلــة أن يواجه تلــك التحديات وأن

يحوّل تلك االنقســامات الى وحــدة ،واعتمد النبي عليه
الصالة والســام في هذه المســألة على توحيد العرب
والمســلمين آنــذاك ونوّه القــرآن الكريم بهــذا اإلنجاز
الكبير الذي تحقــق «واذكروا نعمة اهلل عليكم ،إذ كنتم
أعداء فألّف بيــن قلوبكم فأصبحتــم بنعمته إخواناً»،
نعمته طبعاً هي اإلســام ،هذه النعمــة التي أنعم اهلل
بها على تلك األمة وذلك الجهد الذي بذله الرسول ،وحّ د
هذه األمة• هذه كانت من المنطلقات األساســية ولذلك
نــرى أنه عندما انطلق في عملية بناء الدولة في المدينة
المنوّرة ،اعتبر الركيزة األساسية هي األخوّة ،ولذلك آخى
بيــن المهاجرين واألنصار ،ووحّ د بين األوس والخزرج ،وفي
هذه إشــارة واضحة الى أنه ال يمكن أن يكتمل البناء إال
من خالل ركائز الوحدة ،والمؤاخــاة التي اعتمدها النبي
(ص) وانطلق من هذه القاعدة•

فشل الحركات اإلسالميةبينما الذي نلحظه في الحركات االســامية أنها عندما
تنطلــق في دعوتها الى اإلســام  ،تنطلق من منطلقات
ضيقة• الرســول آخى بين المهاجريــن واألنصار ،تجاوز
الفوارق في اآلراء واألفــكار والخالفات القديمة واعتبر أن

وتصب الزيت على النار
الطين بلّة
التي تزيد في ّ
ُّ

وتزيدها اشتعاالً ،وجميعنا يعلم اآلثار السيئة
لهذه اللغة التي استخدمت في حرب الخليج
األولى بين العراق وايران والتي دفع العرب
والمسلمون األثمان الباهظة لها والتي ال زالت
المدمرة حتى
المنطقة تعاني من نتائجها
ّ

اليوم .ولن يكون المستفيد من هذه اللغة
األمة
التي تزرع األحقاد وتنكأ الجراح إال أعداء ّ

العاملون على ضعفها وزرع الفتن في أرضها
وبين شعوبها.

الوحدة هي الهــدف الذي ينبغي أن يســعى إليه ،بينما
نالحــظ أن الحركات االســامية تحوّلت فــي كثير من
األحيان الى حركات طائفية ومذهبية في بعض األحيان،
وهذا من أدلة الفشل• أعتقد بأن الرسالة التي وحّ دت بين
المسلمين وجعلت منهم أمة واحدة ،بينما هم يحملون
شعار الوحدة ولكنهم لم يتمكّ نوا أن يوحّ دوا المسلمين،
وأعتقد أن هذه مســؤولية تقع على عاتق هذه الحركات،
بأن تتجــاوز المنطلقات الضيقة فــي مجتمعاتها وفي
أوطانها وأن تحمل المشــاريع التوحيدية التي تنسجم
مع وحدة المســلمين ،ال أن تعزل هذا الفريق أو ذاك ،وفي
طبيعة الحال المشــروع الذي يجمع دائماً هو المشروع
الوطني ،واإلسالم ال يرفض هذه المشاريع الوطنية ال بل
هو يؤكّ د عليها ،ألن فيها صفة الجمع التي سعى إليها
الدين ،وفيها أيضاً االرتباط بالوطن وبالقوم وبالشــعب،
واإلســام كان يؤكّ د على هــذه األمور حيــث ورد أن حُ بّ
األوطــان من اإليمان وليس من العصبيــة أن يُحبّ الرجل
قومه.
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االمين لإيران وال�سعودية :
وال تنازعوا فتف�شلوا ...

وجه الن��داء �إلى القمة العربية المنعقدة في �ش��رم
لق��د َّ
ال�ش��يخ بتاري��خ �/29آذار.. 2015 /تحت عنوان «اطفئوا
الن��ار وعودوا للحوار»...قائ�لاً « :يجب �أن نعلم جميعاً
في الداخل والخارج � َّأن الدم لن يح َّل الم�شكلة بل �سيترك
ال�شيخ عبا�س حايك
�آثاره ال�سيئة في النفو�س ،كما قال �أجدادنا العرب« :الدم
..م�� َّرة جديدة
ُ
يثبت ي�ست�س��قي الدم» ولن نجني منه �سوى مزيد من ال�ضعف
العالمة ال�س��يد علي في ج�سم الأمة الم�ؤدي �إلى التفكيك والإنق�سام»....
الأمي��ن �أن��ه �س�� ِّي ُد
ر�أي ،ال ت�أخ��ذه ف��ي وه��ذا ما ي��دل عل��ى خ��ط العالم��ة الأمي��ن الإعتدالي
ٍ
آئم ،فكما والو�سطي ،والمنتمي والمنت�سب وبقوةٍ لل�سالم وم�شروع
ُ
ل
ة
لوم��
اهلل
ٍ
خرج �ش��اهرا ً �س��يفَ ال�س�لام بين الأمة الإ�س�لامية والعربية ،ومنطق الحوار
الكلم��ة والموق��ف والمحب��ة والت�س��امح والإعتدال ،وخا�ص�� ًة بين مكونات
الثنائ��ي الأمة العربية والإ�س�لامية�...إنما دفع العالمة الأمين �إلى
عل��ى
ال�شيعي ،رغم موقعه دعوة المملكة ال�س��عودية وال��دول العربية �إلى محاذاة
وم�صلحت��ه ونف��وذه الت�س��وية ال�سلمية وال�س��ليمة مع اليمن وبين اليمنيين،
ودوره داخل الطائفة ي�ؤك��د فرداني��ة ال�س��يد الأمي��ن والتزامه بتفكي��ره الحر
ال�ش��يعية الكريمة ،وتخلَّى عن ما تخلَّى عنه ،ل�سدادٍ ر�آ ُه والم�س��تند �إل��ى خط��ه الم�س��تقيم والمتوا�ص��ل مع خط
في ر� ٍّأي مختلف مع ر�أيي ك ٍّل من حركة �أمل وحزب اهلل ...ونه��ج �أمي��ر الم�ؤمنين علي بن �أبي طال��ب (ع) القائل :

صدر حديثاً عن «لتعارفوا»

للعالمة ال�سيد علي الأمين

ونتيج�� ًة لذل��ك دفع العالم��ة الأمين الثم��ن غالياً ،وما «لأ�س��لِّم َّن ما �سلمت �أمور الم�س��لمين» وقوله« :والزموا
زال بعي��دا ً ع��ن جنوبه و�أهله ودي��اره ومركزه وحوزته ،ال�سواد الأعظم،ف� َّإن يد اهلل مع الجماعة»..
�إيماناً منه بقناعةٍ من�س��جمة مع مبنا ُه العلمي الفقهي
و�إيمان��اً منه بالحديث القد�س��ي ال��ذي �أنزله اهلل تعالى
وال�سيا�سي...
على ل�س��ان نبيه الكريم محمد (�ص) « �إني لم �أ�ستعمل
ه��ا هو اليوم يك ِّرر موقفه ع َّما يجري في عالمنا العربي الح��كام عل��ى �س��فك الدم��اء ،واتخ��اذ الأم��وال ،و�إنما
والإ�سالمي ،وبالخ�صو�ص ما يتعلَّق بالحرب على اليمن ا�س��تعملتهم ليكفوا عني �أ�صوات المظلومين ،ف�إني �أرعى
الحبيب وال�شقيق ،رغم � َّأن الأل�سن قد طالته ونالت منه ،ظالمتهم ،و�إن كانوا كفَّارا ً»...
باعتباره تابعاً لل�سيا�س��ة ال�س��عودية والخليجية ،فهو
الي��وم يقف موقفاً مختلف��اً مع المملكة وم��ع الإجماع ن�أمل �أن تحت�شد مواقف م�شابهة في دائرةٍ عربيةٍ قوم َّيةٍ
العرب��ي حول ق�ضية اليم��ن ويدعوها ع��ن التخلِّي عن واح��دةٍ لل�ضغ��ط باتج��اه تعزي��ز منطق الح��وار ونبذ
ال�س��لم وال�س�لام في الملفات
موقفه��ا وتغليب لغة الحوار والمحبة والت�س��امح على الفرقة والإنق�س��ام و�أدوات ِّ
والمو�ضوعات المختلف عليها.
لغة البارود والنار والحرب..

العالمة الأمين دعا الرئي�س �صالح
�إلى �إ�صدار عفو عام عن الحوثيين
و�إلى م�شاركتهم في العملية
ال�سيا�سية وتخليهم عن المواجهة
الع�سكرية
من الأر�شيف 2009/10/27

دعا العالّمة ال�سيد علي الأمين فخامة الرئي�س اليمني علي عبد
اهلل �صالح �إلى �إ�صدار عفو عام عن الحركة الحوث ّية و�إلى دخول
الحوثيين في العمل ّية ال�سيا�س ّية في البالد عبر م�ؤ�س�سات ال ّدولة
القانونية والد�ستور ّية و�إلى ترك المواجهة الع�سكر ّية.
كالم العالّمة ال�س��يد عل��ي الأمين جاء ف��ي مداخلة خالل حوار
فك��ري عن الزيدية والحركة الحوثية �أجرته قناة الم�س��تقلة في
لندن.
وقال العالمة ال�س��يد علي الأمين ب�أن الحرب الدائرة في اليمن
العزي��ز يجب و�ضع ح ّد لها بوقف �إراقة الدماء و�إخراج الإختالف
من الدائرة الع�س��كر ّية �إلى الإطار ال�سيا�س��ي بعيدا ً عن العناوين
المذهب ّية والطّائفية ولي�س من م�صلحة الم�سلمين عموما وال من
م�صلح��ة اليمن العزي��ز خ�صو�صاً �إ�ضفاء الطاب��ع المذهبي على
النّ��زاع القائم هناك لأن ذلك �س��يزيد م��ن ت�أجيج ال�صراعات في
ال�صراعات المذهب ّية التي ت�ؤ ّدي �إلى
المنطق��ة و�إدخالها في �أتون ّ
�إ�ضعاف الأ ّمة عن مواجهة الأخطار المحدقة بها.
وقال �س��ماحته � :إن القول ب�أن الحوثيين قد خرجوا عن المذهب
الزي��دي �إل��ى المذهب ال�ش��يعي الجعفري  ،يري��د �إ�ضفاء الطابع
ال�ص��راع ف���إن ك ّل المذاهب الإ�س�لام ّية يجمعها
المذهب��ي عل��ى ّ
ال ّدي��ن الواحد وجميعها ت�ؤمن باال�س�لام ديناً واح��دا ً يجمع ك ّل
الم�س��لمين تح��ت كلمت��ي ال �إل��ه اال اهلل محمد ر�س��ول اهلل وهما

كلمتان عا�صمتان لل ّدماء ،داعيتان �إلى الإلفة والإخاء فهم �إخوة
بن���ص الكت��اب وعلى هذا �إجماع علماء الإ�س�لام و�س��لف الأئمة
ّ
والأ�صح��اب وهم مع ذلك كلّه تجمعهم و�ش��ائج القربى وروابط
التاريخ و�ش��راكة الوطن والم�صير .وح��ول الحركة الحوثية قال
�س��ماحته � :إنن��ا نرى �أن الحرك��ة الحوث ّية هي حركة �سيا�س��ية
لها مطالب في ال�س��لطة والنظام ومن حقها ال�س��عي الى تحقيق
مطالبه��ا بالو�س��ائل ال�سيا�س��ية الت��ي يقرها النظ��ام والقانون
ولي�س لها �أن تفر�ض مطالبها بق ّوة ال�سالح ف�إن الخروج الم�سلّح
�س��ي�ؤدي حتم��اً �إلى ايق��اظ الفتن النائم��ة وهي حالق��ة لل ّدين
وحارقة للدنيا وذلك هو الخ�سران المبين.
ولذلك ف�إننا ننا�شد فخامة الرئي�س علي عبد اهلل �صالح وندعوه
ي�س��جلها له التاريخ وتبقى حدي��ث الأجيال �أن يعلن
�إل��ى وقفة
ّ
عن �إ�صدار عفو عام عن الذين حملوا ال�س�لاح ف�إن الدم لن يح ّل
الم�ش��كلة بل �سيترك �آثاره ال�س��يئة في النفو�س كما قال �أجدادنا
العرب ( الدم ي�ست�سقي الدم) .والمطلوب من الحوثيين �أن يتخلوا
عن المواجهة الع�س��كر ّية ويدخلوا في العمل ّية ال�سيا�س�� ّية �ضمن
الثوابت التي تجب المحافظة عليها وهي وحدة الوطن وال�شعب
وال�س��لم الأهل��ي الذي ي�ش��كل
ومرجع ّي��ة الدول��ة والم�ؤ�س�س��ات ّ
القاعدة في عمل ّية الإ�صالح والتطوير.
والإم��ام زي��د ر�ضوان اهلل علي��ه كان ك�أجداده و�آبائ��ه من الأئمة
الطاهرين حري�صاُ على وحدة الأ ّمة وجمع �ش��ملها وقد كانت له
من الأ�سباب التي ر�آها والظروف الخا�صة المحيطة به ما �أوجب
خروج��ه في ذل��ك الظرف ولم يك��ن يريد ت�أ�سي���س قاعدة عامة
ف��ي الخروج ف��ي كل الأزمان والأوقات وهذا م��ا عمل عليه �أئمة
�أه��ل البيت بعد ا�ست�ش��هاد الإمام الح�س��ين (ع) وهم الم�ؤتمنون
عل��ى ثورته وق��د رف�ضوا الخروج بعد ذلك كم��ا فعل الإمام زين
العابدين والإمام الباقر وال�صادق و�س��ائر الأئمة عليهم ال�س�لام
ف��ي عدم الخ��روج وقد تع ّددت الروايات في ذل��ك عنهم منها ما
موجه للّذين حاولوا الخروج
روي ع��ن الإمام ال�صادق ف��ي كالم ّ
بع��د ا�ست�ش��هاد الإم��ام زيد ( ال يخ��رج الخارج من��ا �أهل البيت
�إال وا�صطلمته البل ّي��ة واخترمته المن ّية وكان خروجه زيادة في

مكروهنا ومكروه �ش��يعتنا ) وقد �أظه��رت مواقفهم و�أقوالهم ب�أن
الخ��روج على الحاكم لم يكن قاعدة عا ّمة و�أ ّن ما قام به الإمام
الح�س��ين عليه ال�س�لام كان ق�ضية في واقعةلم تتكرّر في حياة
خا�صة بالإمام الح�س��ين
الأئم��ة م ّما يعن��ي �أن الأ�س��باب كانت ّ
عليه ال�س�لام ولذلك ان�صرف الأئمة �إلى م�ش��روع ا�س�لام الثقافة
والمعرفة ون�ش��ر �أحكامه وتعاليمه بالحكمة والموعظة الح�سنة
ورف�ض��وا الم�ش��اريع الأنف�صالي��ة التي ت���ؤدي الى االنق�س��امات
والنزاع��ات الدمو ّية التي ال طائل منها �س��وى �إحداث المزيد من
ال�ضعف في ج�سم الأمة وتفكيكها.
وتابع �س��ماحته �أن الم�شكلة التي وقعت فيها الحركات الدينية
في العالم العربي واال�سالمي �أنها تخلّت عن نهج الأئمة وال�سلف
ال�صالح في الدعوة ون�شر الر�سالة وتثقيف الأمة وتعليمها �أحكام
دينها و�إبراز محا�سن ال�شريعة ودفع ال�شبهات عنها وذهب معظم
هذه الحركات الدينية �إلى م�ش��اريع ال�سلطة والحكم والم�صارعة
عليهما بكل الو�س��ائل بما فيها و�سائل القتل والقمع عمال بمبد�أ
قد رف�ضوه �ش��رعاً ف��ي المرحلة الفكرية وهو مب��د�أ( الغاية تبرر
الو�س��يلة) كما ج��رى ويجري في فل�س��طين ولبن��ان وال�صومال
وباك�س��تان وايران واليمن با�س��م اال�س�لام والدين الذي يدعوهم
والتع�صب والإقتتال وهم يقر�أون قوله تعالى ( :
الى نبذ التفرّق
ّ
ادع �إلى �س��بيل ربك بالحكمة والموعظة الح�سنة ) وقوله تعالى
( �إن الذين فرقوا دينهم وكانوا �ش��يعاً ل�س��ت منهم في �شيء) وقد
قال ر�س��ول اهلل (���ص) ( ال ترجعوا بعدي كف��ارا ً ي�ضرب بع�ضكم
رق��اب بع�ض) وعن الإمام عل��ي (ع) ( ف�إن جماعة فيما تكرهون
من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل  ،و�إن اهلل لم يعط
�أحدا ً بفرقة خيرا ً م ّمن م�ضى وال م ّمن بقي)لقد �أ�صبحت ال�س��لطة
�أكب��ر همهم �أوكله ون�س��وا الحديث القائل(لئ��ن يهد اهلل بك رجالً
واح��دا ً خير لك مما طلعت عليه ال�شم���س) وعلى كل حال ف�إننا
نق��ول للذين يريدون الدخول في �صراع ال�س��لطة و�س��فك الدماء
عليه��ا �أن يفعلوا ذلك ب�أ�س��مائهم و�أ�س��ماء طموحاتهم وعناوين
�أحزابهم ولي���س ب�إ�س��م اهلل ور�سله وكتبه ولي���س با�سم المذاهب
وائمة الدين.

الـم�ستـنـقـع الـيـمـنــي
�سمير الحجاوي
الأحد � 2015-3-29صحيفة ال�شرق القطرية

ال تمك��ن قراءة الم�ش��هد اليمني
بمعزل عن الحاالت الم�ش��ابهة
ف��ي ال�صوم��ال و�أفغان�س��تان
تحدي��دا ،وه��ي الدول الفا�ش��لة
الت��ي تعي���ش حروب��ا مت�صل��ة
منذ �أكثر من عقدين من الزمان،
ل��م ينت�ص��ر فيها �أح��د ،وكانت
النتيج��ة في البلدي��ن بحرا من
الدم��اء والدم��وع والفق��ر والفاقة والمجاع��ة وتدمير كل
�شيء.
الحالة اليمنية تدخل في نف�س النفق ،فالحوثيون خا�ضوا
 6حروب مع نظام الرئي�س المخلوع علي عبد اهلل �صالح
ولم ي�س��تطع �أي منهما االنت�صار فيها ،و�أدت هذه الحروب
�إلى و�ضع اليمن في ذيل قائمة دول العالم في كل �ش��يء،
خا�صة في التعليم ،واحتلت المقدمة في الف�ساد.
لق��د �أخط�أ الحوثيون بع��دم التو�صل �إلى توافق مع القوى
اليمني��ة الأخرى ،وارتكبوا خطيئة كبرى حينما ا�س��تولوا
بالق��وة الم�س��لحة على العا�صم��ة اليمني��ة �صنعاء ،في
محاولة لل�س��يطرة عل��ى مقاليد الأمور هن��اك ،وهو خط�أ
فادح �سيدفعون ثمنه غاليا.
لم يكن للحوثيين �أن ي�سيطروا على �صنعاء �إال بوجود �شكل
من �أ�ش��كال الدعم الإقليمي� ،أو حتى الر�ضا على الأقل ،من
قب��ل قوى �أرادت ت�صفية م��ن تعتبرهم خ�صوما تاريخيين
مثل حزب الإ�صالح التابع للإخوان الم�س��لمين ،وبالتالي
فق��د اختاروا القوة الحوثية لتقوي�ض القوة الوحيدة التي
كان ب�إمكانه��ا �أن تقف في وجوههم وتت�صدى لهم وتمنع
تقدمهم و�سيطرتهم على البالد.
هذه القوى الإقليمية نف�سها دعمت الرئي�س المخلوع علي
عبد اهلل �صالح ،وفر�ضته على الواقع ال�سيا�سي ،وح�صنته
�ضد كل �أنواع المالحقة على  33عاما من الف�ساد والإف�ساد،
وق��د �أثب��ت �صال��ح �أنه العب يجي��د اللعب ف��ي المناطق
الوعرة ولي���س «فوق ر�ؤو���س الثعابين» فقط ،والمفارقة
العجيب��ة �أن ه��ذه القوى تقف �ضد حليفها ال�س��ابق وهذا
يطرح العديد من الأ�سئلة الكبيرة.
ح��رب الجو �أو «عا�صفة الحزم» التي ت�ش��ارك فيها 185
طائ��رة مقاتل��ة م��ن  10دول ،تق�ص��ف وتدم��ر «الأهداف
المر�صودة» مع �أن هذه الأحدث قليلة ونادرة ،فاليمن بال
�أي بنية تحتي��ة تقريبا وينطبق عليه المثل القائل «كما
خلقتني يا رب» وهذا المثل يقود �إلى مثل �آخر وهو بيت
الق�صي��د «اللي خايف عليه قاعد عليه» ،الذي يعني بكل
ب�ساطة �أنه لي�س هناك ما �أخاف عليه ،مما يجعل الحرب
في اليمن مغامرة محفوفة بمخاطر كبيرة.
ال�س���ؤال المتكرر ال��ذي يطرحه كل المراقبي��ن والمحللين
ف��ي العالم هو :ما ه��ي �أهداف الحرب في اليمن؟ وما هي
�أه��داف عملية «عا�صفة الحزم»؟ وما هو الجدول الزمني
لتحقيقها؟.
ه��ذه الأ�س��ئلة الكبي��رة تبقى ب�لا �إجابات ،فالق��ول ب�أن
«العملية �ست�س��تمر حتى �إعادة الأمن واال�ستقرار لليمن»
ال يعني �ش��يئا ،فالواليات المتح��دة الأمريكية قالت هذا
عندما �شنت الحرب على العراق ،فهل عاد الأمن واال�ستقرار
�إلى العراق؟ الإجابة بال كبيرة ،بل تمزق العراق ودخل في
حرب طائفية دينية مذهبية مزقته كل ممزق.
الو�ضع في اليمن يحتاج �إلى حل �سيا�س��ي �س��ريع ،وغير
ذلك ف�إنه �سيتحول �إلى م�ستنقع يغرق فيه كل العرب من
المحيط �إلى الخليج.
00961-70-972841

ومـيـ�ض مــن نــور الإ�ســـــالم
العلّ مة ال�سيد علي الأمين1998/1/1 ،
الإ�س�لام ر�س��الة �س��ماوية �أوحى اهلل تعالى بها الى نبيه محمد
بن عبداهلل خاتم الر�س��ل واالنبياء وقد بلغ الر�س��الة كاملة غير
منقو�ص��ة وهي تتكامل مع الر�س��االت ال�س��ماوية التي �س��بقتها
وتلتقي معها في الأهداف والو�سائل لإخراج النا�س من الظلمات
�إل��ى الن��ور وه��ي تركز على ل��زوم تحل��ي الإن�س��ان بالف�ضائل
وتم�س��كه بم��كارم الأخالق كما جاء في الحديث عن ر�س��ول اهلل
محمد(�ص)�( :إنما بعثت لأتمم مكارم الأخالق).

الإ�سالم والإقرار باهلل الواحد

الإ�س�لام في معناه العام يعني الت�س��ليم والإق��رار باهلل الواحد
الخال��ق له��ذا الكون بكل ما في��ه وهو الذي �أخرجن��ا من ظلمة
الع��دم �إلى ن��ور الوجود كما ج��اء في القر�آن الكري��م (ذلكم اهلل
ربك��م ال �إل��ه �إال هو خالق كل �ش��يء فاعبدوه) �س��ورة الأنعام-
�آية( -102-44-خلق اهلل ال�س��موات والأر�ض بالحق �إن في ذلك
لآية للم�ؤمنين)�س��ورة العنكبوت�-آية(.-44-وقد خلقتك من قبل
ولم تك �شيئا) �سورة مريم�-آية�(.-9أم خلقوا من غير �شيء �أم هم
الخالقون!!) �سورة الطور�-آية.-35
(ف�إلهكم �إله واحد فله ا�سلموا� )..سورة الحج.-34-
والإ�س�لام به��ذا المعن��ى م��ن الت�س��ليم والأيمان ب��اهلل الخالق
�س��بحانه وتعالى يكون معنى م�ضاد لل�ش��رك والإلحاد والوثنية
بكل �أ�ش��كالها وعلى ه��ذا المعنى جاء قول��ه تعالى (ومن يبتغ
غير الإ�س�لام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخا�سرين)
�سورة �آل عمران.-86-
والمق�ص��ود ان م��ن اتخذ ال�ش��رك والإلحاد ديناً فهو ال ي�س��تحق
النعي��م في الآخ��رة ولن يقبل منه الإنكار هلل وال�ش��رك ديناً يوم
العر���ض والج��زاء �(.أفغي��ر دي��ن اهلل يبغ��ون وله �أ�س��لم من في
ال�سموات والأر�ض طوعاً وكرهاً و�إليه يرجعون)�آل عمران.-83-
(وقالوا لن يدخل الجنة �إال من كان هودا ً �أو ن�صارى تلك �أماني ُّهم
قل هاتوا برهانكم �إن كنتم �صادقين  -بلى من ا�س��لم وجهه هلل
وهو مح�سن فله اجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم يحزنون)
�سورة البقرة.-112-111-
والإ�س�لام به��ذا المعنى المتقدم م��ن نبذ ال�ش��رك ورف�ض عبادة
الأوثان يلتقي في دعوته هذه مع الر�س��االت ال�س��ماوية الأخرى
كما جاء في الإنجيل المقد���س�(:أولى الو�صايا جميعاً هي :ا�سمع
يا �إ�س��رائيل  ،الرب �إلهن��ا رب واحد-ف�أحب الرب �إلهك بكل قلبك
وبكل نف�سك وبكل فكرك وبكل قوتك)مرق�س.-12-

الإ�سالم والإيمان بالر�سل والأنبياء

بعد الإيمان باهلل الواحد يت�ضمن الإ�سالم في دعوته الأيمان بكل
الأنبياء والر�س��ل و�سائر الكتب ال�س��ماوية ويعتبر االعتراف بها
كم��ا �أخبر عنها اهلل في كتابه م��ن �ضروريات الدين التي يخرج
منكرها عن �أ�صول الإ�س�لام بالمعنى الأخ�ص كما جاء في القر�آن
الكري��م( ق��ل �آمنا باهلل وما �أن��زل علينا وما �أنزل عل��ى �إبراهيم
و�إ�سماعيل و�إ�سحاق ويعقوب والأ�سباط وما �أوتي مو�سى وعي�سى
والنبي��ون م��ن ربهم ال نفرق بين �أح ٍد منهم ونحن له م�س��لمون)
�سورة �آل عمران .-85-

الإ�سالم والحرية الدينية

�إحترم الإ�س�لام عقل الإن�س��ان وحريته وقد عر�ض الإ�سالم �أدلته
الوا�ضحة على م�س�ألة الأيمان باهلل و�أنبيائه ور�سله وت�شريعاته
 ،وخاطب في الإن�س��ان عقله الذي ي�شكل و�سيلة لإدراك الحقائق
والتميي��ز بين الواقع وال�س��راب والخط���أ وال�صواب ،وقد جاء في
القر�آن الكريم قوله تعالى( وقد بينا لكم الآيات �إن كنتم تعقلون)
�آل عم��ران -118وطال��ب الإن�س��ان �أن يعتم��د الدلي��ل والبرهان
كم��ا ف��ي قوله تعال��ى( �أ�إله مع اهلل قل هات��وا برهانكم �إن كنتم
�صادقين) �سورة النمل.-64-
وبع��د �أن طل��ب من الإن�س��ان �أن يعتمد م�صباح العق��ل فيما يعتقد
�س��لباً �أو �إيجاباً ترك له حرية الإيمان واالختيار فقد بين له ال�سبل
التي ينبغي �أن ي�س��لكها وال�س��بل التي ينبغ��ي �أن يتركها وهو حر
فيم��ا يريد ويخت��ار بعد ذلك كما ج��اء في قول��ه تعالى(وهديناه
النجدين)�سورة �(-10إنا هديناه ال�سبيل �إما �شاكرا ً و�إما كفورا)�سورة
الإن�سان-3-وقال �أي�ضاً (فمن �شاء فلي�ؤمن ومن �شاء فليكفر) �سورة
الكه��ف(-29-ال �إك��راه في الدين قد تبين الر�ش��د م��ن الغي)البقرة
-255وق��ال �أي�ضاً (ومن يد ُع مع اهلل �إلهاً �آخر ال برهان له به ف�إنما
ح�سابه عند ربه �إنه ال يفلح الكافرون) الم�ؤمنون.117-
www.Al-Amine.org

وي�ش��هد لهذه الحرية الدينية �أي�ضاً ما جاء في �سورة (الكافرون)
م��ن تعاليم �أعطاه��ا اهلل لنبيه ليقولها في الحوار الذي دار بينه
وبي��ن الم�ش��ركين في �أوائل الدعوة(قل يا �أيه��ا الكافرون ال �أعبد
م��ا تعب��دون وال �أنت��م عابدون ما �أعبد  ،وال �أن��ا عاب ٌد ما عبدتم
وال �أنتم عابدون ما �أعبد لكم دينكم ولي دين)�سورة الكافرون.

الإ�سالم والم�ساواة

ينظ��ر الإ�س�لام �إل��ى النا���س نظرة ت�س��اوي بينهم ف��ي الحقوق
والواجبات فال فرق عنده بين الأعراق والألوان والأجنا�س فهم قد
خلقهم اهلل من نف���س واحدة ومع هذه الوحدة تزول كل الفوارق
وال يبق��ى منهم ميزان للتفا�ضل �س��وى ف��ي العمل ال�صالح الذي
يعود بالخير على النا���س �أفرادا ً وجماعات ومجتمعات وي�ش��ير
�إل��ى المعان��ي التي ذكرناها قول��ه تعالى(يا �أيها النا���س اتقوا
ربك��م الذي خلقكم من نف���س واحدة)�س��ورة الن�س��اء -1-وقوله
تعالى(ي��ا �أيها النا���س �إن��ا خلقناكم من ذك��ر و�أنثى وجعلناكم
�ش��عوباً وقبائل لتعارفوا �إن �أكرمك��م عند اهلل �أتقاكم)الحجرات-
-13وقوله تعالى( ولقد كرمنا بني �آدم )..الإ�سراء-70-وقد جاء
ف��ي عهد الإم��ام علي �إلى مالك الأ�ش��تر عندم��ا واله على م�صر
(و�أ�ش��عر قلبك الرحم��ة للرعية واللطف به��م والر�أفة عليهم وال
تكونن عليهم �س��بعاً �ضارياً تغتنم �أكله��م ف�إنهم �صنفان �إما �أخٌ
لك في الدين �أو نظي ٌر لك في الخلق-نهج البالغة.-

الإ�سالم في الحرب وال�سلم

�شرع الإ�سالم الحرب في حالة الدفاع عن النف�س وهو ما ي�سمى
عند الفقهاء بالجهاد الدفاعي والإ�سالم يرف�ض العدوان والتو�سع
وه��و في الأ�صل يدعو �إلى ال�س��لم كما جاء ف��ي قوله تعالى(يا
�أيه��ا الذين �آمنو ادخلوا في ال�س��لم كافه)البقرة-208ويدعو �إلى
ب�س�لام وعدلٍ مع الآخرين الذين لم يعلنوا الحرب عليه
العي���ش
ٍ
كم��ا جاء في قوله تعال��ى(ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم �أن تبروهم وتق�س��طوا �إليهم
�إن اهلل يح��ب المق�س��طين)(�إن اهلل ي�أمربالعدل والإح�س��ان و�إيتاء
ذي القربى وينهى عن الفح�ش��اء والمنك��ر والبغي يعظكم علكم
تذكرون)�سورة النحل-90-واعتبر الإ�سالم �أن االعتداء على حياة
الف��رد اعتداء على الإن�س��انية جمعاء كما ج��اء في قوله تعالى
نف�س �أو ف�سا ٍد في الأر�ض فك�أنما قتل النا�س
(من قتل نف�ساً بغير ٍ
جميعا)المائده.-33-32

الإ�سالم والتكافل االجتماعي

وفي ت�شريعات الإ�سالم الدعوة �إلى تكامل �أفراد المجتمع بع�ضهم
م��ع البع�ض الآخر ف�أوجب على الأغنياء دف��ع زكاة الأموال �إلى
الفق��راء واعتب��ر �إعطائها للفقير عب��اد ًة هلل تعالى وقد تكرر في
الق��ر�آن الكريم الإقتران بي��ن ال�صالة والزكاة �أقيموا ال�صالة و�آتوا
الزكاة)(وفي �أموالهم حق معلوم لل�س��ائل والمحروم ) المعارج-
(-25لي���س البرّ �أن تولّوا وجوهكم قبل الم�ش��رق والمغرب ولكّن
ال ّبر من �آمن باهلل واليوم الآخر والملئكة والكتاب والنبيين و�آتى
المال على حبه ذوي القربى واليتامى والم�س��اكين وابن ال�سبيل
وال�س��ائلين وف��ي الرقاب و�أق��ام ال�صالة و�آتى ال��زكاة والموفون
بعدهم �إذا عاهدوا وال�صابرين في الب�أ�ساء وال�ضراء وحين الب�أ�س
�أولئ��ك الذين �صدق��وا و�أولئك هم المتقون)�س��ورة البقرة-177-
وجاء في الحديث الديني (�إن اهلل �أ�شرك الفقراء في �أموال الفقراء
فما جاع فقير �إالّ بما متع به غني) وفي حديث �آخر(الخلق عيال
اهلل و� ّأحبهم �إليه �أنفعهم لعياله).
ونهى الإ�س�لام عن الإ�ستغالل وجعله في عداد �أكل المال الباطل
الذي ورد النهي عنه في قوله تعالى ( وال ت�أكلوا �أموالكم بينكم
ترا�ض منكم)الن�س��اء-29-وقد
بالباط��ل �إال �أن يكون تجارة عن ٍ
ح��رم الرب��ا تحريم��اً قاطعاً وهو من وجوه ا�س��تغالل الإن�س��ان
لحاجة �أخيه الإن�س��ان وحرم االحتكار وكل الأفعال والمعامالت
التي تعود بال�ضرر على المجتمع.

انفتاح الإ�سالم

ويبقى الإ�سالم منفتحاً على م�سائل الع�صر وم�ستجداته من خالل مدر�سة
االجته��اد الت��ي تدعو �إل��ى مواكبة حاج��ة الفرد والمجتمع وا�س��تخراج
الحكم من خالل الدرا�سة المعمقة للآيات والن�صو�ص الدينية.
ويبق��ى �أن نقول �إن العناوين التي طرحناها هي بع�ض الخطوط
العري�ض��ة للإ�س�لام وهن��اك �أبواب كثي��رة وخط��وط عديدة في
مج��االت مختلفة في الإقت�صاد وال�سيا�س��ة والأخ�لاق والق�ضاء
والأحوال ال�ش��خ�صية والعبادات والعقود والمعامالت وغير ذلك
مما ال يت�سع المجال لذكره ف�ضالً عن الدخول في تف�صيالته .
والحمد هلل رب العالمين
www.AlAmine.net

